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CD&V-lijsttrekker in de kijker
Het CD&V-bestuur duidde Filip Vercaute-
ren aan als lijsttrekker. Hij zal het CD&V 
team naar de gemeenteraadsverkiezin-
gen in 2018 leiden.

Filip is 25 jaar actief in de Kruibeekse 
politiek.  Hij begon ooit als jongeren-
voorzitter. Hij liep al snel in de kijker 
toen hij met de CD&V-Jongeren gerich-
te acties op touw zette om problemen 
aan te klagen. Tegelijkertijd werd ook 
weerwoord geboden met frisse idee-
en. Als jong OCMW-raadslid werd hij 
geraakt door de verdoken armoede in 
onze gemeente. 

Deze ervaring was het mosterdzaadje 
van waaruit hij samen met anderen 
zijn schouders zette onder een nieuwe 
organisatie die armoede nauw aan het 
hart ligt, Welzijnsschakels.

Als gemeenteraadslid is Filip Vercaute-
ren begaan met mobiliteit en verkeers-
veiligheid, de zwakke weggebruiker, toe-
gankelijkheid van openbare gebouwen,  
fuifzaalproblematiek, jongerencultuur 
en jeugdbewegingen, speelstraten, cad-
mium- en loodvervuiling en alles wat 
met zorg te maken heeft.

Filip is een noeste werker met een goede 
dossierkennis, zeer gedreven en zet zich 
actief in. Hij wil met veel aandacht naar 
je bezorgdheden luisteren. 

Bij de start van deze legislatuur werd 
Filip het eerste raadslid die de gemeen-
teraad mocht voorzitten. Al snel werd 
zijn kordate stijl om het debat in goede 
banen te leiden door oppositie en meer-
derheid gewaardeerd. Iedereen kon zijn 
standpunt aanbrengen zonder oeverloos 
uit te weiden.

Twee jaar geleden werd hij door de CD&V 
leden verkozen tot voorzitter van onze 
partij.

Filip krijgt als lijsttrekker de opdracht het 
team te leiden naar de verkiezingen. Een 
sterk team waar we ervaren kandidaten 
verbinden met jonge en nieuwe gedre-
ven mensen die hun eerste stappen zet-
ten in de politiek. 

De komende maanden schrijven wij  
samen met u het verhaal dat Kruibeke 
verder wil uitbouwen tot een zorgzame 
warme gemeente met gezellige, veilige 
buurten waar iedereen zijn ding kan 
doen om gelukkig te zijn.   

Voorwoord

Beste Kruibekenaar,

2017 is een jaar waar niemand stilge-
zeten heeft mett mooie realisaties tot 
gevolg. Zowel op politiek, sociaal, cul-
tureel en sportief vlak scoorde onze  
gemeente. Denk maar aan alle kleine 
en grote evenementen van onze sport -, 
jeugd- en cultuurverenigingen. We 
koesteren vele mooie herinneringen.  
Dit kostte  veel  tijd en moeite. Zicht-
bare resultaten werden bereikt dankzij 
een goede samenwerking tussen de ge-
meente en zijn inwoners en het positief 
vooruit focussen. Hartelijk dank aan al-
len voor hun inzet en passie.  Laat ons 
in ieder geval zo blijven verder doen in 
2018.

Als nieuwe voorzitster ben ik ervan  
overtuigd dat 2018 nog beter kan wor-
den.  Er zijn nog veel mogelijkheden en 
onbenutte kansen.  Daar ligt een mooie 
uitdaging voor 2018.

Nu onze nieuwe lijsttrekker voor CD&V 
Filip Vercauteren door het bestuur 
gekozen werd, is dit al een eerste be-
langrijke stap. Met een frisse, diverse 
en vernieuwende lijst, begeleid ik, als 
voorzitster, onze kandidaten naar de 
verkiezingen. Wij stellen  uw belangen, 
uw gezin, uw straat, uw school, uw op-
vang, uw vereniging voorop en willen 
hiervoor zorgen. Graag wens ik u nog 
een fijn jaar toe en en kijk er naar uit 
om u te ontmoeten op onze activiteiten 
in 2018. 

Genegen groet
Isolde Coens, voorzitster CD&V-Kruibeke

leeftijd: 49 jaar

gehuwd met  
Nadia Van Gulck

papa van twee tieners  
Stef en Julie

leidt een team   
van  40 mensen als 
regionaal cleaning 
verantwoordelijke   
bij bpost

actief rond armoede,  
KWB, Beweging.net,  
CM en Sociale 
Woonmaatschappij 



Mosterd
“Goede mosterd prikkelt, schudt 
je wakker en geeft smaak. 

Goede mosterd overheerst nooit, hij ver-
sterkt de hoofdingrediënten.  CD&V wil 
samen met jou het ideale recept samen-
stellen voor een buurt die mensen ver-
bindt in een warme zorgzame gemeente 
waar iedereen zich thuis voelt.  

Mosterd kan ons hierbij helpen als 
smaakmaker. Als je meehelpt aan ons 
programma krijg je een gratis mosterd-
potje. Hou onze oranje caravan en tent 
in het oog  als je hem ziet staan in jouw 
buurt. Kom proeven van onze mosterd. 

De volgende maanden gaat CD&V-Krui-
beke op toer met zijn wensboom. Tij-
dens onze dialoogmomenten en acties 
zal onze wensboom prominent aanwe-
zig zijn. In deze wensboom zal ieder zijn 
wensen kunnen ophangen.  CD&V wil 
weten wat jij nodig hebt om je nog be-
ter te voelen in jouw buurt en onze ge-
meente. Wil jij een fietspad in je straat, 
een fuif- of cultuurzaal, meer onder-
steuning voor thuiszorg, meer of minder 
parking, een extra sporthal, ….. schrijf 
jouw wens op een post-it en hang hem 
in onze wensboom. 

Samen gaan we dan bekijken hoe we 
jouw wensen de volgende jaren kunnen 
verwezenlijken. 

Wensboom



Duiker Dijkstraat 
De duiker van de Dijkstraat zit te hoog. 
Daardoor watert de Vliet moeilijk af en 
kan deze zichzelf niet goed reinigen. 

Er wordt veel slib afgezet in de Vliet 
waardoor er minder water kan afge-
voerd worden. Bovendien is bij hevige 
regenval de buffer beperkt waardoor de 
Vliet vlug dreigt over te lopen.

Door de werken aan de duiker en het 
ruimen van de Vliet, zal de beek vlot-
ter afvoeren en een grotere capaciteit 
hebben. Het gemeentebestuur plant de 
werken in het voorjaar. 

Om de doorvoer van het water te bevor-
deren, is het erg belangrijk dat de be-
groeiing in de beken verwijderd wordt. 

Door met een korfmaaier riet en gras-
sen te maaien kan de beek vlotter stro-
men en slibt deze minder vlug dicht. 

De begroeiing op de flanken vormt een 
belangrijke versteviging van de beek 
en wordt het liefste behouden.  De ge-
meente en de provincie verzekeren 
door goed onderhoud een betere af-
voer met minder wateroverlast, voor de 
omwonenden.

Beken reinigen

Op de oever van de gereinigde  Barbierbeek ligt  enkel het afgemaaide riet en gras

De Gauwstraatbeek loopt snel van de 
Heirstraat over de akkers naar de Por-
tugezenstraat. Daarna loopt het water 
trager en heeft het meer ruimte nodig. 
Om de huizen te beschermen moet de 
duiker onder de Portugezenstraat ver-
groot en gestroomlijnd worden.  In de 
Gauwstraat worden eveneens huizen 
bedreigd door wateroverlast. Ook hier 
werkt de gemeente aan een oplossing 
door de beken voorbij de huizen te la-
ten samenvloeien. 

Meer info bij schepen Geert De Corte en  
gemeenteraadslid Johan Arnout.

Sanering Gauwstraatbeek

Als het water traag stroomt is een grotere doorgang nodig om dezelfde hoeveelheid water af te nemen

Door de duiker te verlagen zal de vliet minder vlug dichtslibben



Holsthumstraat nieuwe voetpaden en fietspaden - de boom mag blijven …op andere plaats

Enkele jaren geleden werd er nog mee ge-
dreigd om de voetpaden in de Holsthum-
straat te verwijderen. Gelukkig denkt dit 
bestuur er anders over. 

Er komen gescheiden fietspaden en nieuwe 
voetpaden over heel de straat. 

Ook het herdenkingspleintje voor de overle-
den brandweerlieden, leger en politieagen-
ten wordt heraangelegd aan de zijkant van 
de straat. 

De bestaande boom zal er zijn plaats krij-
gen.

De aannemer heeft op een recordtempo 
de riolering, de straat en de voetpaden 
in de Mercatorstraat vernieuwd. Dit tot 
grote tevredenheid van de bewoners en 
het gemeentebestuur.  

Bij de infovergadering voor de werken 
kwam de vraag van vele bewoners  naar 
extra parkeerplaatsen in de buurt. Er 
wordt onderzocht of in de Polderstraat 
een perceel kan ingericht worden als ex-
tra parking voor de buurt. 

Op zondag 28 januari wordt de nieuwe 
straat plechtig geopend met een buurt-
drink. Iedereen welkom !

Mercatorstraat opening 28 januari

Holsthumstraat nieuwe voet- en fietspaden

De Polders van Kruibeke in werking
“Het gecontroleerd overstromingsgebied van de Polders van Kruibeke vulde zich een eerste keer.  De eerste doelstelling blijft de veiligheid 
garanderen van Kruibeke en de gemeenten stroomop- en afwaarts. Ook als het gebied geen Scheldewater buffert is het een prachtig na-
tuur- en recreatiegebied waar we fier op mogen zijn.”       Erik Blommaert, schepen van milieu, natuur en toerisme



Jeugdlokaal Chiromeisjes  Kruibeke

De lokalen van de Chiromeisjes Adel-
heid in Kruibeke barsten letterlijk uit 
hun voegen. Door de flinke groei van het 
ledenaantal is er nood aan extra loka-
len. Omdat op de huidige locatie geen 
uitbreiding meer mogelijk is, opteert de 
gemeente om samen met de VZW Chiro 
Adelheid@Work op de weide achter het 

huidige gebouw een nieuw jeugdlokaal 
te bouwen waar de Chiromeisjes hun 
werking verder kunnen uitbreiden.  Het 
gebouw zal uitgerust zijn met een poly-
valente zaal die ook door andere vereni-
gingen kan gebruikt worden als de Chiro-
meisjes geen activiteiten hebben. Op de 
gemeenteraad van december werden de 

nodige budgetten goedgekeurd voor het 
aanstellen van een ontwerper in 2018 en 
de start van de bouw in 2019. 

Voor meer info kan je terecht bij VZW Chi-
ro Adelheid@work of Dirk De Ketelaere, 
schepen van jeugd

Gemeente voorziet geld voor ontwerp en bouw jeugdlokaal Chiromeisjes  Kruibeke in 2018 en 2019

Achter Jeugdhuis Ter Walle en naast Sportcentrum Kerkeputten worden nieuwe lokalen voor Chiro Adelheid gebouwd

Om het half uur met de waterbus naar Antwerpen

Velen werden verrast door de nieuwe 
uurregeling van de overzetdiensten van 
Kruibeke-Hoboken en Bazel-Hemiksem.
Er komt een tweede waterbus bij, waar-
door om het  half uur gevaren wordt met 
de waterbus naar Antwerpen vanuit He-
miksem over Kruibeke en terug.
Vanuit de organisatie van de overzet-
diensten werden we uitgenodigd voor 
overleg. 

In het voorstel waren heel wat overzet-
momenten geschrapt, op minder druk-
ke, maar ook op heel drukke momenten.
Op de vergadering hebben we verschil-
lende argumenten aangebracht om de 
verantwoordelijken er op te wijzen dat 
dit niet kon. 

Uiteindelijk werd in verschillende fasen 
de voorlopige uurregeling bijgestuurd.

Dit is wellicht nog niet optimaal, maar 
elke wijziging vraagt een bijsturing. Ho-
pelijk hebben de gebruikers zich onder-
tussen aan de nieuwe regeling kunnen 
aanpassen. 

Indien er opmerkingen zijn, kan je die 
doorgeven aan schepen van mobiliteit 
Dirk De Ketelaere.



Een beetje verscholen achter de drukke 
Kruibekestraat ligt de pastorietuin van 
Bazel. Het is een prachtige plek die je 
uitnodigt om tot rust te komen en even 
weg te dromen. De vijver ligt er een 
beetje verkommerd bij. Dit gaan we 
samen aanpakken! Het Sint-Jorisinsti-
tuut, de gemeente Kruibeke en Regio-
naal Landschap Schelde-Durme bun-
delen hun krachten om onze vijver in al 
zijn pracht te herstellen.

Slib Doordat er veel bomen staan rond 
de vijver zijn er al die jaren veel blade-
ren in de vijver gevallen. Dit vormde on-
dertussen een sliblaag van ongeveer 60 
cm. Door het slib te verwijderen, warmt 
een diepe vijver in de zomer minder 
snel op en krijg je een gezondere vijver.

Zwerfvuil Naast bladeren en grote tak-
ken lag in de pastorievijver bovendien 

een massa zwerfvuil en puin!

Kwelwater De pastorievijver wordt 
vooral gevoed door kwelwater. Dat is 
grondwater dat door de ondergrondse 
druk, verspreid aan de oppervlakte 
komt. Dat is eeuwenoud water dat rijk 
is aan mineralen maar toch fosfaatarm, 
waardoor een zeer specifieke planten-
groei ontstaat..

Geen water Als het lange tijd droog 
blijft, zakt het grondwaterpeil en kan de 
vijver af en toe droog staan. Dat is nog 
niet vaak gebeurd. Op zich is het ook 
niet dramatisch. Immers, als slib in con-
tact komt met zuurstof wordt dit  door 
bacteriën afgebroken en blijft de vijver 
gezond.

Ecologisch evenwicht Als er te veel 
vis in een vijver zit, wordt het water 

troebel door vissen die de bodem om-
woelen. Daardoor sterven zuurstofplan-
ten af samen met de dieren die houden 
van helder en zuurstofrijk water. 

Waardevol Doordat de vijver in de 
onmiddellijke omgeving van de school 
ligt, kan deze voluit voor educatieve en 
bezinningsmomenten gebruikt worden. 
Daarenboven heeft hij een grote natuur-
waarde.

Stap voor stap 

In het najaar van 2017 werd een massa 
afval en zwerfvuil verwijderd door een 
enthousiaste ploeg zwerfvuilvrijwilligers.

Volgend najaar zal Regionaal Landschap 
Schelde-Durme het slib opruimen en de 
oevers opnieuw aanleggen.

De leerlingen van het Sint-Jorisinstituut 
steken de handen uit de mouwen. In het 
kader van een studieproject wordt een 
ecologisch plan uitgewerkt. 

De fontein wordt hersteld en in het voor-
jaar van 2019 zorgen de leerlingen voor 
een prachtige beplanting.

Zo wordt de vijver voor ieder van ons een 
plekje om van te dromen!

Meer info bij schepen Erik Blommaert 
en gemeenteraadslid Johan Arnout,   
initiatiefnemer voor de renovatie van de 
pastorievijver.

Een plekje om van te dromen

De opgeruimde vijver kan gezuiverd van zwerfvuil de winter in

Samen met de milieudienst van onze gemeente, Sint-Jorisinstituut, Regionaal Landschap en een ploeg mooimakers 
geven we de pastorievijver in Bazel een flinke opknapbeurt.



Mocktails mengen, gedachten brengen

Meer van Zonder wil feest voor ieder-
een, ook voor wie geen alcohol drinkt. 
Helaas is het aantal alcoholvrije dranken 
op een fuif of evenement vaak erg klein. 

Nochtans bestaat er erg veel lekkers zon-
der alcohol. Het gemeentebestuur geeft 
alvast het goede voorbeeld door op haar 
evenementen mocktails aan te bieden.

Met de feestdagen in het verschiet orga-
niseerde Vrouw & maatschappij Kruibe-
ke een mocktailavond. 

De aanwezigen bereidden zelf enkele 
mocktails die bijzonder gesmaakt wer-
den. Na de proeverij werd druk over en 
weer gebabbeld over het wel en wee in 
onze gemeente. Er ontsproten nieuwe 
ideeën.

We laten u alvast meegenieten met het 
recept van de favoriete Mocktail van de 
Kruibeekse deelnemers.

Wil je er de volgende keer ook bij zijn? 
Geef je dan op bij Els De Bock die je op 
de hoogte houdt van een volgend evene-
ment van Vrouw & Maatschappij. 

els.de.bock@cdenv-kruibeke.be

Onze favoriete mocktail, frambozenmojito !

Drugpunt Waas heeft als eindejaarsactie de campagne  “Meer van Zonder” gelanceerd

 Recept voor een portie

•	 ijsblokjes
•	 60 ml koude frambozenthee
•	 30 ml frambozensiroop
•	 40 ml vers limoensap
•	 5 muntblaadjes
•	 5 basilicumblaadjes
•	 60 ml hibiscustonic (bv Schweppes)

Vul een glas voor drie vierde met ijs. 
Giet de thee, de siroop en het limoensap erbij. 
Scheur de munt en de basilicumblaadjes in reepjes. 
Voeg ze toe en vul het glas verder aan met de tonic. 
Roer goed. 

Uit 100 mocktails  0% alcohol 100% smaak  -  
Hilde Deweer – uitgeverij Davidsfonds



Vrouw & Maatschappij bezocht de Krui-
beekse brandweerkazerne. We werden 
ontvangen door postverantwoordelijke 
Kenneth Weyn en ambulancier Ann.

Kenneth nam een groepje aanwezigen 
mee naar de kazerne. Hij toonde het 
wagenpark en gaf uitleg over de wer-
king en wagens van de brandweer.

De andere groep maakte kennis met het 
gebruik van het AED-toestel (defibril-
lator). Ann schetste het belang van dit 
apparaat en toonde het eenvoudige ge-
bruik ervan. Er werd duchtig geoefend.

Nadien werd er hartig over en weer ge-
babbeld bij een frisse drank en een har-
tige hap.

Een defibrillator redt mensenlevens!
Vrouw & maatschappij bezoekt brandweer Kruibeke.

CD&V, een partij voor iedereen! Geen 
enkele partij doet het zo goed als de 
onze als het gaat om diversiteit.

Er is nog één probleem, de politiek is 
te oud. Ooit al gedacht dat er te weinig 
voor de jeugd gebeurt in onze gemeen-
te? Geen wonder, het aantal jonge man-
datarissen in onze gemeente is op één 
hand te tellen. De gemeente heeft jon-
geren nodig, jongeren zijn de toekomst. 

Wil je iets betekenen en samen met 
ons meedenken hoe we de toekomst in 
onze gemeente zo mooi mogelijk kun-
nen maken? 

Stuur een mailtje naar  
jongcdenv@kruibeke.cdenv.be.

Jong CD&V-Kruibeke

Jongeren gezocht!

Thomas  Laureys en Dries Canfyn



Senioren beweegbeurs
Onder het motto “Bewegen is gezond” 
werd op vrijdag 17 november de senio-
ren beweegbeurs georganiseerd. 

Wielericoon José De Cauwer trok de 
beurs op gang. Hij motiveerde de vele 
aanwezigen om, onafhankelijk van leef-

tijd, dagelijks “actief” te bewegen. De 
daad werd bij het woord gevoegd, ver-
schillende workshops werden druk be-
zocht. Elektrisch fietsen, dansen, lach-
yoga, trampolinespringen... en nog veel 
meer. Na de inspanning volgde ontspan-
ning. Tijdens het ontmoetingsmoment 

werd heel wat over en weer gebabbeld. 
Taart en koffie werden goed gesmaakt.

Meer info over seniorenbeleid : Pia De 
Monie, schepen van senioren of Hubert 
De Gendt CD&V-voorzitter senioren.

AIRbezen
Ruim anderhalf jaar terug sloegen be-
weging.net en CM Oost-Vlaanderen de 
handen in elkaar om samen een cam-
pagne op te zetten in het kader van een 
‘Gezonde en veilige buurt’. Ze waren het 
al vlug eens om de focus te leggen op de 
luchtkwaliteit en meer bepaald op de 
problematiek van het fijn stof. 
De campagne ging van start op 1 februari 
van dit jaar. In maart werden dan over de 
ganse provincie Oost-Vlaanderen 11 300 
aardbeiplantjes verdeeld. Gedurende 
bijna drie maanden konden deze plant-
jes verkeersgerelateerd fijn stof op hun 
bladeren verzamelen. Na afloop werden 
meer dan 7 000 bladstalen ingezameld, 
waarvan er 3 065 zijn geanalyseerd door 
het Departement Bio-ingenieursweten-
schappen van de Universiteit Antwerpen. 
In Groot–Kruibeke werd vooral rond de 
gewestweg en de E17 een grote concen-
tratie fijn stof gemeten. 
CD&V-Kruibeke wil een voortrekkersrol 
spelen om iets aan dit probleem te doen. 
Dit kan door voldoende groen te voor-

zien tussen de drukke wegen en de hui-
zen. Een taxushaag tussen de fietspaden 
en de rijbaan houdt al veel fijn stof tegen. 
Een Trage Wegenplan brengt kleine (on-
verharde) wegen in kaart die geschikt 
zijn voor het niet-gemotoriseerd verkeer 
en een aangename verbinding vormen 
tussen wijken. Verder kan de bevolking 
gesensibiliseerd worden om hun huis 
niet langs de straatkant te verluchten.

De milieuraad organiseerde ondertussen 
een inhoudelijk geslaagde informatie-
avond rond de fijnstof-problematiek. 
Erik Blommaert, schepen van milieu en 
de milieudienst nemen alvast de conclu-
sies van de airbezenstudie op in het mi-
lieubeleid .
Meer tips en de volledige resultaten van 
het project  kan je vinden op 
www.airbezen.be

José  De Cauwer en Hubert De Gendt Springplezier op de trampoline



Dit was 2017 !
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COLOFON
Heb je een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V 
werking in onze gemeente? 
Heb je een suggestie voor wat 
beter kan? Aarzel niet en ga de 
conversatie aan!

CD&V-senioren
Hubert  De Gendt - 0499 16 86 32

CD&V-jongeren
Dries Canfyn - 0479 18 69 46
 
Vrouw & maatschappij
Maria Van Ruyssevelt - 0479 59 39 92 

Layout
Johan Arnout - 0496 21 77 34 

Website
www.kruibeke.cdenv.be

Volg ons op Facebook: 
fb.com/KruibekeCDenV/ 

kruibeke.cdenv.be

gaan in DIALOOG met JOU!
CD&V-kruibeke wil jouw verhaal en wensen kennen.

Dirk De Ketelaere 
schepen 
0498 88 95 28  
dirk.de.ketelaere@cdenv-kruibeke.be

Erik Blommaert 
schepen 
0479 91 73 58  
erik.blommaert@cdenv-kruibeke.be

Els De Bock 
OCMW-raadslid 
0485 75 10 60 
els.de.bock@cdenv-kruibeke.be

Isolde Coens 
voorzitster CD&V-Kruibeke 
0485 75 10 60 
isolde.coens@cdenv-kruibeke.be

Maria Van Ruyssevelt  
OCMW-raadslid 
0479 59 39 92 
maria.van.ruyssevelt@cdenv-kruibeke.be

Thomas Laureys 
OCMW-raadslid 
0477 56 32 32 
thomas.laureys@cdenv-kruibeke.be

Dries Canfyn  
OCMW-raadslid en jongerenvoorzitter 
0479 18 69 46  
dries.canfyn@cdenv-kruibeke.be

Pia De Monie 
OCMW-voorzitter en schepen 
0473 94 87 17  
pia.de.monie@cdenv-kruibeke.be

Geert De Corte  
schepen 
0476 34 70 38 
geert.de.corte@cdenv-kruibeke.be

Guido Paelinck 
voorzitter gemeenteraad  
0479 30 11 64  
guido.paelinck@cdenv-kruibeke.be

Filip Vercauteren 
fractieleider en lijsttrekker 
0494 57 50 78  
filip.vercauteren@cdenv-kruibeke.be

Jan Van Raemdonck 
gemeenteraadslid  
 03 744 14 64  
jan.van.raemdonck@cdenv-kruibeke.be 

Annick Huyghe 
gemeenteraadslid 
0479 79 27 33 
annick.huyghe@cdenv-kruibeke.be 

Johan Arnout 
gemeenteraadslid 
 0496 21 77 34 
johan.arnout@cdenv-kruibeke.be


